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Matinkylän urheilupuiston rakentaminen 

Matinkylän urheilupuiston rakennustyöt ovat alkaneet ja turvallisuuden takaamiseksi työmaa-alue on aidattu. 

Pyydämme huomioimaan, että aitojen siirtäminen ja ylittäminen sekä työmaa-alueella liikkuminen on 

kielletty. Alueella liikkuu myös työkoneita.    

Urakassa rakennetaan Matinkylän urheilupuistoon jalkapallo/tekojääkenttä jäähdytysputkistoineen, 

leikkipaikka, pelailunurmialue, skeittipaikka, Gräsanojan sivu-uoman viherlevennyksiä, Ladonkulmanpolku ja 

osa Iirislahdenpolkua, Jäätori, paikoitusalue sekä puistoraitteja. Urakkaan kuuluu myös vesihuollon 

rakentamista, viheralueiden raivausta ja siistimistä ja valaistuksen rakentamista erikoisvalaistuksineen. 

Urakassa on neljä välitavoitetta ja tällä hetkellä on käynnissä välitavoite 2 ja välitavoite 1 käynnistyy 

syyskuussa. Alla kuvattu välitavoitteet 1 ja 2, lisätietoa välitavoitteista löytyy hankkeen sivuilta, linkki sivuille 

tästä. 

Välitavoite 1: Iirislahdenpolku 

Iirislahdenpolku alkaa Iirislahdenportilta ja johtaa uudelle jäähallille. Urakkaan kuuluu osa polun länsipäästä. 

Polku jatkuu hallin eteläsivua Matinkartanontielle Ladonkulmapolkuna. Iirislahdenpolulle rakennetaan 

hulevesiviemäri. Polku on asfalttipintainen. Välitavoite 1:n työt toteutetaan ajalla 1.9.2020-31.12.2020. 

Välitavoite 2: Jalkapallokenttä, skeittipaikka, pelailunurmi, leikkipaikka ja ojan varret  

Jalkapallokentälle asennetaan jäähdyttävä tekojääputkisto. Kentän pintaan asennetaan FIFA Quality 

vaatimukset täyttävä tekonurmi. Urheilupuistossa sijaitsee olemassa oleva skeittipuisto, joka puretaan ja 

korvataan uudella. Skeittipaikan pohjaa vahvistetaan stabiloimalla, rakennetaan rakennekerrokset 

eristyskerroksineen sekä valetaan teräsbetonilaatta. Skeittialueen betonirakenteet valetaan muotteihin ja 

vahvistetaan harjateräksellä. Betonirakenteiden lisäksi skeittipuistoon rakennetaan teräsputki- ja 

graniittikivirakenteita. Skeittipaikalle asennetaan graffitiseinä, alue aidataan ja valaistaan. Pelailunurmen 

maapohjaa vahvistamaan asennetaan kennosto, joka täytetään murskeella ja kasvualustalla ja kylvetään 

nurmeksi. Uuteen leikkipaikkaan, jalkapallokentän itäpuolelle, sijoitetaan alueella olevalta leikkipaikalta osa 

leikkivälineistä, joita täydennetään uusilla välineillä. Gräsanojan sivu-uomaan rakennetaan levennykset 

suotopatojen yhteyteen vesimäärän tasaamiseksi tarvittaessa. Levennyksiin istutetaan kosteikkoon sopivia 

perennoja sekä asennetaan siemeneroosiomatot, joihin on kylvetty paikan olosuhteisiin sopiva 

niittysiemenseos. Neljän suotopadon ydin on sepeliä, jonka sivuille rakennetaan luiskat kalliomurskeesta. 

Padon alle tulee suodatinkangas. Suotopadon tarkoituksena on suodattaa vedestä kiintoaines. Välitavoitteen 

2:n työt tehdään 6.7.2020-15.5.2021 aikana. 

 

Tilapäiset liikennejärjestelyt ja muuttuneet kulkureitit näkyvät liitteenä olevasta kuvasta.   

Kulkureiteistä kertovia opaskarttoja sijoitetaan myös maastoon. Pyydämme kaikkia vanhempia   

opastamaan pienimpiä kulkijoita uusista reiteistä, erityisesti mikäli urheilupuiston liikennejärjestelyt  

vaikuttavat heidän nykyisiin kulkureitteihinsä esimerkiksi kouluun tai harjoituksiin mentäessä.   

Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa useamman kuukauden. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Timo Rönkä     Timo Jukola  Lisa Nora 

Vastaava työnjohtaja   Vihertyöpäällikkö  Suunnitteluinsinööri  
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